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Wielka i Ma³a Rodzina Marii w ikonografii chrzecijañskiej.
Krótka historia tematu i jego realizacje na terenie Wielkopolski
The great and small Family of Mary in Christian iconography.
A short history of the theme and its realizations in Greater Poland

Gdy ludzie redniowiecza wznosili koció³ wiêtemu patronowi, dedykowali
go nie alegorii, lecz historycznej postaci, konkretnemu cz³owiekowi, którego relikwie spoczywa³y w tej¿e wi¹tyni i którego ¯ywot by³ corocznie publicznie
odczytywany. Podobnie patronk¹ kocio³ów dedykowanych Naszej Pani by³a
konkretna kobieta Maria, Matka Chrystusa1.
Sztuka wychodzi³a naprzeciw tym oczekiwaniom. wiêtych przedstawiano
jako ludzi z krwi i koci. Rodzili siê, dorastali, ¿yli w otoczeniu bliskich. Razem
z nimi pracowali, podró¿owali, uczyli siê. St¹d malarskie i rzebiarskie wyobra¿enia scen dzieciñstwa Marii, Jezusa, Jana Chrzciciela. ¯ycie wiêtych budzi³o
zainteresowanie. Nale¿a³o je tylko we w³aciwy sposób rozwijaæ. Ciekawoæ
i zaspokajaj¹ca j¹ konkretyzacja by³y si³¹ napêdow¹ sztuki wieków rednich.
Takie te¿ by³y ród³a wyobra¿eñ Rodziny Marii stanowi¹cych temat niniejszej pracy.
Logiczn¹ konsekwencj¹ tego, ¿e Jezus Chrystus sta³ siê cz³owiekiem, by³o
przyjêcie za oczywiste, ¿e musi On mieæ tak¹ sam¹ jak i my genealogiê rodzinn¹2. Wraz z licznymi przekazami apokryficznymi dotycz¹cymi krewnych Marii,
wiernych zaczyna³a interesowaæ nie tylko postaæ Jezusa czy Jego Matki, ale i Jej
rodzicielka – w. Anna, której kult znacznie rozpowszechni³ siê w wieku XV,
1
K. Skwierczyñski, Pocz¹tki kultu NMP w Polsce w wietle p³ockich zapisek o cudach z 1148 r.,
[w:] Europa barbarica, Europa christiana. Studia mediaevalia dedicata Carolo Modzelewski, red.
R. Micha³owski, Warszawa 2008, s. 236.
2
P. Sheingorn, Appropriating the Holy Kinship: Gender and Family History, [w:] K. Ashley,
P. Sheingorn, Interpreting Cultural Symbols. Saint Anne In Late Medieval Society, Athens and London, 1990, s. 169.
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siêgaj¹c dalej: mê¿owie Anny, jej siostra. Wokó³ znanych ju¿ dobrze postaci Syna
Bo¿ego i Marii gromadzi³y siê, bardziej b¹d mniej zagadkowe, osoby. Temat
ikonograficzny zaczyna³ siê krystalizowaæ. Wystarczy³o go tylko odpowiednio
uchwyciæ i zrealizowaæ. Oko³o 1500 r. w Europie popularne by³y przedstawienie
Rodziny Marii licz¹ce 23 osoby, krewnych i spowinowaconych Marii i Jezusa
[Maternal family tree]3.
1. RÓD£A LITERACKIE TEMATU

Wyobra¿enia Rodziny Marii nie znajduj¹ potwierdzenia w tekcie Pisma
wiêtego. W Ewangeliach pojawiaj¹ siê zdawkowe informacje dotycz¹ce imion
i pokrewieñstwa oraz powinowactwa osób nale¿¹cych do rodziny Matki Jezusa.
Na grupê rodziny N. Marji Panny (Die Heilige Sippe) sk³adaj¹ siê prócz
w. Anny, N. Marji Panny i Dzieci¹tka, postacie wiête, które wed³ug Pisma w.
i tradycji chrzecijañskiej by³y bli¿ej spokrewnione z Matk¹ Bo¿¹4. Ewangelista
Marek zaznacza, ¿e do grobu Jezusa przysz³yMaria Magdalena, Maria – matka
Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome (Mk 15,40). Podobnie Mateusz wymienia
Mariê Magdalenê, Mariê  matkê Jakuba i Józefa oraz matkê synów Zebedeusza
(Mt 27,56). Jan pisze, ¿e obok Krzy¿a Jezusowego sta³y: Matka Jego i siostra
Matki Jego, Maria  ¿ona Kleofasa, i Maria Magdalena(J 19,25). Biblia wspomina te¿ o dalszych krewnych. Czy Jego Matce nie jest na imiê Mariam, a Jego
braciom (w znaczeniu kuzynom) Jakub, Józef, Szymon i Juda? (Mt 13,55).
W Dziejach Apostolskich czytamy: Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej
Oliwn¹, która le¿y blisko Jerozolimy, w odleg³oci drogi szabatowej. Przybywszy
tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej,
Filip i Tomasz, Bart³omiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy,
i Juda, [brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomylnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryj¹, Matk¹ Jezusa, i braæmi Jego (Dz 1,13-14). W Licie do Galatów zapisano: Sporód za innych, którzy nale¿¹ do grona Aposto³ów, widzia³em
jedynie Jakuba, brata Pañskiego (Ga 1,19).
Pozosta³e informacje czerpano z pism apokryficznych i legend. Protoewangelia Jakuba, Ewangelia Pseudo-Mateusza, Legenda aurea Jakuba de Voragine,
Speculum historiale Wincentego z Beauvais, Vita Jesu Christi Ludolfa z Saksonii5 stanowi³y trzon, wokó³ którego stworzono genealogiê ziemskiej rodziny Jezusa.
M.D. Orth, Madame Sainte Anne:The Holy Kinship, the Royal Trinity, and Louise of Savoy,
[w:] K. Ashley, P. Sheingorn, Interpreting Cultural, dz. cyt., s. 200.
4
A. Brosig, O³tarze gotyckie, Poznañ 1927, s. 16.
5
A. Szewczyk, Rodzina NMP, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 17, Lublin 2012, s. 194.
3
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Po raz pierwszy imiona rodziców Marii  Anny i Joachima  pojawiaj¹ siê
w pochodz¹cej z II w. Protoewangelii Jakuba (jej najstarszy odpis znamy z wieku III)6. Powi¹zanie opowiadania z postaciami Starego Testamentu stawia Maryjê i narodzenie z niej Jezusa w centrum dziejów zbawienia […] Protoewangelia Jakuba mo¿e wskazywaæ tak¿e na to, ¿e istnia³a ju¿ w II w. pewna forma
pobo¿noci maryjnej, w której jednak jest podkrelony element chrystologiczny.
Jest Protoewangelia Jakuba utworem wyj¹tkowym jeli idzie o mariologiê, gdy¿
z II wieku pochodz¹ tylko nieliczne teksty mówi¹ce o Maryi (Ignacy Antiocheñski, Justyn, Ireneusz). […] Autor odpowiada na zainteresowanie postaci¹ Maryi
– nadaje imiona jej rodzicom, opowiada o jej narodzinach, itd.7 Czytamy w niej,
¿e Oto Anio³ Pañski stan¹³ i rzek³: Anno, Anno. Wys³ucha³ Pan Bóg modlitwê
twoj¹. Poczniesz i porodzisz, a potomstwo twoje bêdzie przepowiadane po ca³ej
ziemi. Rzek³a Anna: „Na Boga ¿ywego, czy zrodzê ch³opca, czy dziewczynkê,
zawiodê j¹ w darze Panu, Bogu mojemu, i [dziecko to] bêdzie Mu s³u¿y³o po
wszystkie dni swego ¿ywota”. I oto przyszli dwaj zwiastuni i rzekli: „[…] Joachimie, Joachimie, wys³ucha³ Pan Bóg twoj¹ modlitwê. Zst¹p st¹d! Oto bowiem
¿ona twoja Anna poczê³a w swoim ³onie”8. W Protoewangelii Jakuba wspomniane s¹ tak¿e postaci: El¿biety, Zachariasza i Jana oraz Salome, która pojawi³a siê
przy jaskini po narodzeniu Jezusa i przekona³a siê o dziewictwie Maryi. Spotkanie Jezusa z niewiastami opisuje tak¿e Ewangelia Dzieciñstwa Arabska9. A oto
zbli¿y³y siê kobiety: Mirjam, matka Jasu i Mirjam matka Kaljufay [Kleofasowa],
i Mirjam, siostra al-Azira [siostra £azarza], i Mirjam, ¿ona Jusufa, która by³a
przed matk¹ Jasu, i Mirjam, matka synów Zabaday Jakuba i Juhannay, i Farusa, siostra Mirjam, matki Juhannay M³odszego10.
W Ewangelii Filipa z III w. czytamy: Trzy kobiety zawsze chodzi³y z Jezusem. A by³y wród nich: Maria  Matka Jezusa, jej siostra i Maria Magdalena11.
Z Ewangelii Pseudo-Mateusza pochodz¹cej z VI wieku (najstarsze rêkopisy pochodz¹ z wieku IX) dowiadujemy siê, ¿e Anna i Emeria by³y siostrami. Emeria
urodzi³a El¿bietê, matkê Jana Chrzciciela, Anna natomiast mia³a trzech mê¿ów:
Joachima, Kleofasa i Salome. Z Joachima Anna zrodzi³a Maryjê, Matkê Chrystusa. Po mierci Joachima polubi³a Kleofasa, z którego mia³a córkê imieniem
Maria nazwan¹ Kleofasow¹; Kleofas za jako ojciec, odda³ swemu bratu, Józe6
Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie Apokryficzne, Czêæ I Fragmenty Narodzenia
i Dzieciñstwo Maryi i Jezusa, red. ks. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 266.
7
Apokryfy Nowego Testamentu , dz. cyt., s. 267.
8
Apokryfy Nowego Testamentu, Protoewangelia Jakuba, dz. cyt., s. 270-271.
9
Apokryfy Nowego Testamentu, Ewangelia Dzieciñstwa Arabska, dz. cyt., s. 436.
10
Tam¿e, s. 436.
11
T³um. z: R. Bauckham, Jude and the Relatives of Jesus in the Early Church, [dostêp online]: https://books.google.pl/books/about/Jude_and_the_Relatives_of_Jesus_in_the_E.html?id=nYc
UCufJ6L0C&redir_esc=y, [dostêp: 14.07.2017].
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fowi, Maryjê, Matkê Chrystusa, która by³a jego pasierbic¹ (filiastra); swoj¹ za
córkê, któr¹ zrodzi³ z Anny, da³ za ¿onê Alfeuszowi, z której narodzi³ siê Jakub
i drugi syn Józef, st¹d nazwany Jakubem Alfeuszowym. Gdy za umar³ Kleofas,
Anna po raz trzeci polubi³a mê¿a imieniem Salome, któremu zrodzi³a trzeci¹
córkê, tak¿e nazwan¹ Maria. Ta za polubi³a Zebedeusza. Z niej narodzili siê
Jakub Wiêkszy i Jan Ewangelista12.
Dopiero w wieku XIII papie¿ Innocenty III oficjalnie podaje imiona rodziców Marii. Dziêki niemu te¿ w ksiêgach liturgicznych zaczyna pojawiaæ siê postaæ w. Anny13.
Najwiêcej kontrowersji budzi³ potêpiony przez sobór trydencki przekaz
o potrójnym zam¹¿pójciu w. Anny14. Legenda o Trinubium zasadniczo zosta³a
odrzucona przez redniowiecznych teologów, np. Piotra Lombarda, Alberta Wielkiego, Tomasza z Akwinu, Roberta Bellarmina i Franciszka Suareza. ¯ywa jednak pozosta³a wród wiernych uznaj¹cych tzw. Wielk¹ Rodzinê Chrystusa15.

2. NAWI¥ZANIA IKONOGRAFICZNE
2.1. Rodzina Marii a wiêta Anna Samotrzeæ

wiêta Anna jest jedn¹ z g³ównych postaci Rodziny Marii. W ikonografii
postaæ w. Anny nie wystêpuje samodzielnie. Kiedy w 1406 r. w. Koleta Boylet
z Corbie (póniejsza opatka klarysek gandawskich) dzieli³a siê swymi wizjami,
mówi³a o wiêtej i o trzech kobietach  jej córkach  otoczonych dzieæmi16. Pod
wp³ywem owych wizji i pobo¿noci w. Anna zaczê³a byæ przedstawiana jako
matka matek 17. Wokó³ tej postaci pojawiali siê jej bliscy krewni. Takie przedstawienia szerzy³y siê w Niderlandach i pó³nocno-zachodnich Niemczech18.
Zanim zobrazowano Wielk¹ Rodzinê Marii, najpowszechniejszym wizerunkiem przedstawiaj¹cym relacje rodzinne Marii, Anny i Jezusa by³a grupa
Apokryfy Nowego Testamentu, Ewangelia Pseudo-Mateusza, dz. cyt., s. 295.
P. Maniurka, Mater Matris Domini. wiêta Anna Samotrzeæ w gotyckiej rzebie l¹skiej,
Opole 1997, s. 21-22.
14
A. Szewczyk, Rodzina NMP, dz. cyt., s. 194.
15
P. Maniurka, Mater Matris Domini, dz. cyt., s. 20.
16
A. Ziomecka, Pracownie l¹skie w koñcu XV wieku  wroc³awski Mistrz w. Rodziny, Wroc³aw 1993, s. 400.
17
J. Welsh, The Cult of St. Anne in Medieval and Early Modern Europe, [dostêp: online]: https:
//books.google.pl/books?id=flmuDQAAQBAJ&pg=PT293&lpg=PT293&dq=Die+Heilige+Sippe.+
Studien+zu+einem+spätmittelalterlichen+Bildthema+in+Deutschland+und+den+Niederlanden
&source=bl&ots=L48phuVRpQ&sig=T07b4YUQJxaI42tmkuA8vstnsYo&hl=pl&sa=X&ved=0ahUK
EwjF4, [dostêp: 14.07.2017].
18
A. Ziomecka, Pracownie , dz. cyt., s. 400.
12
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Zdj. 2. wiêta Anna Samotrzeæ z pocz. XVI w.,
ze zbiorów Muzeum
Archidiecezjalnego w Poznaniu

okrelana mianem wiêtej Anny Samotrzeæ. Jej wizerunki upowszechniane
by³y od XIII w. przez krêgi franciszkañskie, wi¹zano z nimi przekonanie o niepokalanym poczêciu Marii19. Pierwsze przedstawienia wiêtej Anny Samotrzeæ”
prezentuj¹ ró¿norodne sposoby adaptowania przez artystów nowego tematu ikonograficznego20. W XIV w. pojawiaj¹ siê wizerunki w. Anny tronuj¹cej, wczesne realizacje grupy wiêtej Anny Samotrzeæ” przedstawiaj¹ te¿ w. Annê upozowan¹ podobnie do Marii, Madonny trzymaj¹cej w swych ramionach Jezusa21.
Zachowa³y siê przedstawienia „Rodziny Marii” [np. „Rodzina Marii oko³o 1510 r.,
A. Woziñski, Galeria sztuki redniowiecznej, [w:] Przewodnik po Muzeum Narodowym
w Poznaniu, 1990 r., s. 15.
20
V. Nixon, Mary’s Mother: Saint Anne in Late Medieval Europe, Pensylwania 2004, s. 18.
21
Tam¿e, s. 20.
19
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z Turyngii, obecnie w Muzeum w Turyngii], w których centralna grupa wiêtej
Anny Samotrzeæ” prezentuje tronuj¹c¹ Annê trzymaj¹c¹ w swych ramionach
dwoje dzieci: córkê Mariê i jej syna Jezusa. Zarówno Maria, jak i Jezus przedstawieni zostali w tym ujêciu jako dzieci, siedz¹ce obok nich dwie kolejne córki
Anny, siostry Marii z kolei ukazano jako doros³e ju¿ kobiety.
Najbardziej charakterystyczne ujêcie wiêtej Anny Samotrzeæ prezentuje
postaæ w. Anny trzymaj¹cej w swych ramionach dwoje dzieci: Mariê oraz ma³ego Jezusa. Z czasem wizerunek ten rozwin¹³ siê w ikonograficzny typ wspó³tronowania, w którym Anna i Maria siedz¹ obok siebie jako dwie równoprawne
i równowa¿ne oraz doros³e ju¿ postaci22. Za autora nowego schematu ikonograficznego uwa¿a siê Miko³aja Gerhaerta z Leydy, który hieratyczn¹, kultow¹ grupê
przekszta³ci³ w narracyjn¹ scenê rozgrywaj¹c¹ siê miêdzy dwiema siedz¹cymi na
³awie kobietami a ma³ym Jezusem23 (warto dodaæ, ¿e zgodne z tym wzorcem ujêcie niniejszego tematu prezentuj¹ nastêpuj¹ce wyobra¿enia: wiêta Anna Samotrzeæ z Pogrzybowa, ok. 1480 r. [il. 1] i wiêta Anna Samotrzeæ z pocz. XVI w.
ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu [il. 2], wiêta Anna Samotrzeæ z Dobrego Miasta, ok. 1500 r.  w. Anna trzyma Dzieci¹tko, które
wyrywa siê z Jej objêæ i zmierza ku Marii przedstawionej ju¿ jako doros³a osoba,
wiêta Anna Samotrzeæ z Gniezna z po³. XVI w.  w. Anna i Maria siedz¹ na
³awie, pomiêdzy nimi, na drewnianej konsoli, stoi ma³y Jezus, w. Anna Samotrzeæ z Dobrzykowa, z ok. 1500 r.  Maria i w. Anna siedz¹ bardzo blisko siebie, Maria trzyma stoj¹c¹, statyczn¹ postaæ Dzieci¹tka  przyp. A.W.]. Scena ta
by³a czêsto rozwijana w wieloosobow¹ grupê  „Rodzinê Matki Boskiej”24.
2.2. Rodzina Marii a Drzewo Jessego i Arbor Virginis

Drzewo Jessego, zwane równie¿ drzewem genealogicznym Chrystusa, ma
sw¹ genezê w licznych wzmiankach w Pimie wiêtym, przepowiadaj¹cych nadejcie Zbawiciela. Do najbardziej znacz¹cych nale¿¹ takie teksty jak: proroctwa Izajasza (7,14; 11,1; 53,2), Pieñ nad Pieniami (2,1), Objawienie w. Jana
(22,16), jak równie¿ rodowody Chrystusa podane w ewangeliach wed³ug w.
Mateusza (1,1-17) i wed³ug w. £ukasza (3,23-28). Inspiracjê stanowi³ zapewne
tekst powo³uj¹cy Dawida na przedstawiciela rodu królewskiego, z którego narodziæ siê mia³ Zbawiciel (I Ksiêga Samuela 16,1-13)25. Zgodnie z tym, co zapisano w Ewangeliach, pochodzenie Jezusa wywodzono od Abrahama i Dawida.
A. Ziomecka, Pracownie , dz. cyt., s. 400.
A. Woziñski, Galeria sztuki , dz. cyt., s. 15.
24
Tam¿e.
25
I. B³aszczyk, Wyobra¿enia Drzewa Jessego w sztuce redniowiecznej, [w:] Wielkopolska 
Polska  Europa. Studia dedykowane pamiêci Alicji Kar³owskiej-Kamzowej, red. J. Wieso³owski,
Poznañ 2006, s. 237.
22
23
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Podkrelano zatem królewskie korzenie ziemskiej genealogii Jezusa Chrystusa.
Wymieniano po kolei 14 pokoleñ od Abrahama do Dawida, od Dawida do przesiedlenia babiloñskiego i 14 pokoleñ od przesiedlenia babiloñskiego do Chrystusa (Mt 1,1-17). W przekazach XII-wiecznych zachowana zosta³a tak¿e wersja
mniej rozbudowanego „Drzewa Jessego” ograniczaj¹cego siê do trzech postaci:
Dawida, Marii i Jezusa26.
Okres pónego redniowiecza, a szczególnie pocz¹tek XVI stulecia przynosi
bardzo rozbudowane, historyczne przedstawienia Drzewa Jessego, szeroko eksponuj¹ce „Rodzinê Marii”. Na malowidle ciennym z Murau (Austria) z 1518
roku, z piersi protoplasty rodu wyrasta suche, rozga³êziaj¹ce siê na boki drzewo,
z którego zewnêtrznych, spiralnych zwojów wy³ania siê dwunastu przedstawicieli
rodu. Tworz¹ oni obramienie dla rozbudowanej, kilkunastoosobowej rodziny
Marii, której poszczególni cz³onkowie usytuowani s¹ wokó³ centralnie usytuowanych jej rodziców: w. Anny i w. Joachima. Z ich piersi wyrastaj¹ ga³êzie, tworz¹c powy¿ej jeden zasadniczy pieñ, na tle którego stoi Maria27 [por. tak¿e o³tarz
z kocio³a w. Anny, Annaberg (Góra w. Anny) 1512-1522; przedstawia Jessego, z którego piersi wyrasta pieñ drzewa, w koronie drzewa widniej¹ postacie
szeciu królów, ponad nimi Anna i Joachim, a jeszcze wy¿ej Maria i Jezus, ca³e
przedstawienie flankuj¹ pozostali przedstawiciele rodziny Marii]28.
Staraj¹c siê ukazaæ relacje miêdzy cz³onkami rodziny Marii, ich wyobra¿enia umieszczano tak¿e na drzewie genealogicznym [zobrazowano to m.in.
w XIII-wiecznym rêkopisie La Généalogie de Nostre Dame en romans i na XV-wiecznej rycinie z Liber chronicarum, na której na drzewie genealogicznym pojawiaj¹ siê: Anna, Joachim, Kleofas, Salomas, Maria Kleofasowa, Maria Salome, ich mê¿owie: Alfeusz i Zebedeusz, oraz dzieci. O innych postaciach ksiêga
milczy]29. Tego typu wizerunki nale¿a³y jednak do rzadkoci i zwi¹zane by³y
przede wszystkim z bractwami z krêgu w. Anny („Drzewo Emerencji” z ok.
1500 r., szko³a flamandzka, Drzewo genealogiczne Maryi z ok. 1520 r., warsztat górnoniemiecki  wywodzi pochodzenie Marii a¿ od Adama i Ewy, wymieniaj¹c ponad 680 krewnych) 30.
Interesuj¹cym kontekstem ikonograficznym Rodziny Marii jest tak¿e Arbor Virginis [por. epitafium Rayserów 1378 r., p³askorzeba z Ulm, kwatera
z o³tarza w Buxheim z 1510 r., Mistrz tryptyku Morrisona z Antwerpii oko³o
1510 r., Arbor Virginis Mistrz niderlandzki ok. 1520 r. – za K. Przylickim31].
I. B³aszczyk, Wyobra¿enia , dz. cyt., s. 237.
Tam¿e, s. 253-254.
28
Tam¿e, s. 254.
29
A. Szewczyk, Rodzina NMP, dz. cyt., s. 194.
30
Tam¿e, s. 194.
31
K. Przylicki, Geneza i znaczenie motywu Arbor Virginis w sztuce pó³nocnej Europy do soboru trydenckiego, „Roczniki Humanistyczne” 2014, LXII, z. 4, s. 14-16.
26

27
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Motyw Arbor Virginis by³ kolejn¹ konsekwencj¹ zarówno powszechnej praktyki
religijnej, jak i wzorów propagowanych w pismach religijnych. wiadczy³y one
o stale rozwijaj¹cym siê kulcie w. Anny, podkrela³y donios³¹ rolê Mater Matris Domini w dziele odkupienia32. Anna, jako matka rodu apostolskiego, sta³a
siê wzorem do naladowania dla rodzin mieszczañskich, przyw³aszczaj¹c sobie
stopniowo pozycjê patriarchy Jessego […]33. Kult wiêtej Anny podsyca³y relacje z Ziemi wiêtej, co podkreli³ w swej ksi¹¿ce Henrich Rickenbach: Liczne
opisy z podró¿y mówi¹ o drzewie, które sta³o jeszcze w piêtnastym wieku na placu przed kocio³em w. Anny (w Jerozolimie) i wedle nabo¿nej wieci wzesz³o,
gdy Najwiêtsza Panienka ujrza³a wiat³o wiata […]34. W XII-wiecznej relacji
podró¿nika czytamy: Tam, gdzie grób obojga wiêtych rodziców, / Wznosi siê
dumnie ku górze wielkie, cieniste drzewo / Które w dniu, gdy Niepokalana / Przysz³a na wiat, niep³odnym owocu u¿ycza […]35. Krzysztof Przylicki ³¹czy wyobra¿enia Arbor Virginis ze s³owami w. Brygidy Szwedzkiej: ¿adne sporód sprawiedliwych i zacnych ma³¿eñstw, które ¿y³y i ¿yæ bêd¹ od stworzenia pierwszego
cz³owieka a¿ do koñca czasów, nie przewy¿szy³o ma³¿eñstwa Anny i Joachima
w boskiej mi³oci i szlachetnoci […]. Wypada bowiem przyrównaæ oddane ma³¿eñstwa do drzew, których korzeniem jest zjednoczenie dwóch serc, ³¹cz¹cych siê,
aby przysporzyæ Bogu czci i chwa³y. Wolê tych ma³¿onków mo¿na przyrównaæ do
przynosz¹cych owoc ga³êzi, poniewa¿ we wszystkich swoich czynach kieruj¹ siê
bojani¹ Bo¿¹ i z tej przyczyny kochaj¹ swoje potomstwo, zrodzone dla chwa³y
Bo¿ej oraz siebie nawzajem 36.
Na przestrzeni od XIV do XVI w. wyodrêbni³y siê dwa typy przedstawieñ
Arbor Virginis: dwu- i trójstopniowe. Wyobra¿enie trójstopniowe prezentowa³o
Annê, Joachima, Mariê i Jezusa ponad ni¹, na Krzy¿u. Dwustopniowe przedstawienie ograniczy³o siê przede wszystkim do sztuki niderlandzkiej i prezentowa³o w. Annê, Joachima, Mariê, nieco póniej Mariê trzymaj¹c¹ na rêku ma³ego
Jezusa37. Warto zaznaczyæ, ¿e w sztuce polskiej motyw Arbor Virginis, zwi¹zany
z kultem Niepokalanego Poczêcia, upowszechni³ siê dopiero po soborze trydenckim38, na którym zakazano rozpowszechniania wizerunków „Rodziny Marii”.

K. Przylicki, Geneza i znaczenie motywu Arbor Virginis , dz. cyt., s. 15.
Tam¿e.
34
Tam¿e, s. 16.
35
Tam¿e.
36
K. Przylicki, Geneza i znaczenie motywu Arbor Virginis , dz. cyt., s. 16. Por. K. Przylicki,
Pisma w. Brygidy jako ród³o inspiracji dla sztuki redniowiecznej, [w:] Fides ex Visu. Okiem
mistyka, red. A. Kramiszewska, Lublin 2012, s. 191-192.
37
K. Przylicki, Geneza i znacznie , dz. cyt., s. 20.
38
Tam¿e, s. 22.
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2.3. Rodzina Marii a Grupa Emerencji

Rodzina Marii jest pod wzglêdem tematycznym przedstawieniem analogicznym do Grupy Emerencji. W Grupie Emerencji ujêto w uk³adzie pionowym postaæ Pramatki  matki w. Anny, w. Annê, Mariê, Jezusa, czêsto równie¿ Józefa i mê¿ów Anny. Tradycja Zachodu podaje, ¿e matka w. Anny mia³a
na imiê Emerentia [to od jej imienia pochodzi nazwa typu ikonograficznego –
przyp. A.W.]. Wspomina o niej karmelita Piotr Dorlando w Vita Beatae Annae.
Koció³ wschodni reprezentowa³ w tej kwestii bardziej ostro¿ne stanowisko, podaj¹c tylko, ¿e rodzice Anny wywodzili siê z rodzin kap³añskich. Ojcem [Anny]
mia³ byæ Mathan z rodu Leviego, mieszkaj¹cy w Betlejem 39.
Znajduj¹ca siê w Strzelinie XVI-wieczna p³askorzeba Grupa Emerencji
przedstawia osiem postaci, które s¹ interesuj¹ce nas w kontekcie wyobra¿eñ
Ma³ej Rodziny Marii. Na pierwszym planie widzimy le¿¹c¹ Emerencjê  legendarn¹ matkê w. Anny, z której piersi wyrastaj¹ konary drzewa [por. Drzewo Jessego  przyp. A.W.]. Na nich spoczywaj¹: w. Anna i Maria z Jezusem.
Zidentyfikowaæ mo¿emy równie¿ cztery postaci mêskie: Józefa, Joachima, Kleofasa i Salomasa. Emerencja przedstawiona jest jako protoplastka rodu, jako ta
od której zaczê³a siê zaszczytna historia Anny jako matki Dziewicy Marii i babki
Jezusa Chrystusa40.
Grupa Emerencji pojawia siê w rodowiskach zwi¹zanych z ¿eñskimi zakonami. Zaistnienie tych wizerunków na Pomorzu zwi¹zane jest z bliskimi kontaktami zakonów  w tym przypadku norbertanek  ze sztuk¹ niderlandzk¹,
z której bior¹ one swój pocz¹tek41. W „Grupie Emerencji” tytu³ow¹ bohaterkê
umieszczano zazwyczaj u stóp pozosta³ych postaci. Ta sama Emerencja pojawi³a
siê w rozbudowanych przedstawieniach Wielkiej Rodziny Marii” np. z Krotoszyna, ale ju¿ w innym uk³adzie znaczeniowym i kompozycyjnym, jako jedna
z wielu krewnych i powinowatych w. Anny.
W sztuce gotyckiej spotykamy tak¿e, powi¹zane pod wzglêdem ikonograficznym z wyobra¿eniami Rodziny Marii, przedstawienia tak zwanej „wiêtej Anny Samoczwartej”. Jest to kompilacja znanej ju¿ grupy wiêtej Anny
Samotrzeæ i „Grupy Emerencji”. W krêgu niemieckim powstawa³y te¿ realizacje ukazuj¹ce Mariê i ma³ego Jezusa, za którymi stoi w. Anna i Józef [Molbergen, XVI w.]42.

P. Maniurka, Mater Matris Domini, dz. cyt., s. 21.
H. Machura, Z. Machura, Z. Made³a, Przedziwne dzieje kocio³a w. Miko³aja i zakonu norbertanek w S³upsku, S³upsk 2004, s. 36.
41
Tam¿e, s. 36.
42
P. Maniurka, Mater Matris Domini, dz. cyt., s. 42.
39

40

90

AGNIESZKA WAJROCH

2.4. Rodzina Marii a wiêta Rodzina

Przywo³ujê w kontekcie Rodziny Marii wyobra¿enia wiêtej Rodziny,
aby wyranie rozgraniczyæ te dwa typy przedstawieñ, których nazewnictwo 
nies³usznie zreszt¹  stosuje siê zamiennie. Realizacji rzebiarskich czy malarskich uwieczniaj¹cych cz³onków rodziny Marii nie nale¿y okrelaæ jako wiêtej Rodziny.
Okrelenie wiêta Rodzina wprowadzi³ Bernardyn ze Sieny. Zast¹pi³o ono
wczeniejsz¹  Trójcê Ziemsk¹ (Trinitas terrestris)43. Kult w. Rodziny z Nazaretu rozkwita³ na przestrzeni kilku wieków (od XI-XVI). Podstaw¹ rozwoju
kultu w. Rodziny jest akt wcielenia Jezusa Chrystusa za zgod¹ Marii w wydarzeniu Zwiastowania Pañskiego. Jego narodzenie i rozwój pod opiek¹ Józefa
Oblubieñca w naturalnym rodowisku rodzinnym, o autentycznej genealogii oraz
Jego uczestniczenie w tradycyjnych wydarzeniach ¿ycia rodzinnego, jak: nadanie imienia i ofiarowanie w wi¹tyni […] równie¿ rola NMP i Józefa Oblubieñca
jako ziemskich opiekunów Jezusa Chrystusa44.
Temat wiêtej Rodziny w samodzielnym ujêciu ikonograficznym zosta³
wyodrêbniony z wczeniejszych przedstawieñ: narodzenia Chrystusa, adoracji
pasterzy, pok³onu trzech mêdrców. Czêsto [g³ównie w sztuce flamandzkiej]
Trójcê Ziemsk¹ umieszczano poni¿ej wyobra¿eñ niebiañskiej Trójcy wiêtej,
a Jezus stawa³ siê ³¹cznikiem miêdzy nimi, bêd¹c czêci¹ obu; najczêciej by³
przedstawiany miêdzy Maryj¹ a Józefem Oblubieñcem, tworz¹c Trinitas terrestris
w uk³adzie poziomym, równoczenie dope³niaj¹c Trójcê niebiañsk¹ skomponowan¹ w linii pionowej 45 (przyk³adem mo¿e byæ „Rodzina Marii” ze Skarboszewa –
przyp. A.W.).
3. REALIZACJE TEMATU RODZINA MARII. RAMY CZASOWE
I WARIANTY IKONOGRAFICZNE

Pamela Sheingorn s³usznie zauwa¿a, ¿e temat ikonograficzny Rodzina
NMP wprowadza rozmaite zale¿noci rodzinne miêdzy postaciami wystêpuj¹cymi w Nowym Testamencie i apokryfach46. Moim zdaniem, wiadczy o tym
Drzewo Jessego i zale¿noci z postaciami znanymi ze Starego Testamentu. Na
43

s. 197.

E. Matyjaszewska, Rodzina wiêta, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 17, Lublin 2012,

Tam¿e, s. 197.
Tam¿e, s. 198.
46
P. Sheingorn, Appropriating the Holy Kinship: Gender and Family History, [w:] K. Ashley,
P. Sheingorn, Interpreting Cultural Symbols. Saint Anne In Late Medieval Society, Athens and London, 1990, s. 169.
44
45
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podstawie wyodrêbnionych z nich osób powsta³o drzewo genealogiczne konstruowane wokó³ trzech córek w. Anny, ich ma³¿eñstw i zrodzonych z nich siedmiorga dzieci. W konsekwencji przedstawiony zosta³ schemat matriarchatu, odmienny od dotychczasowych ujêæ patriarchalnych, w których u podstaw rodu
pojawi³a siê postaæ ojca47. Spostrze¿enia Sheingorn znowu potwierdza „Drzewo
Jessego”, a tak¿e „Grupa Emerencji”. Przedstawienie genealogii nie oznacza³o
odebrania tym przedstawieniom malarskoci, wrêcz przeciwnie. Uzupe³niano je
dodatkowymi mikronarracjami. Pojawia³y siê symboliczne owoce, postaci rozmawia³y ze sob¹, dzieci siê bawi³y. W przedstawieniach „Rodziny Marii” szczególne znaczenie przypisywano tak¿e dwóm ojcom: Joachimowi i Józefowi, którzy stali siê wcieleniem wszelkich cnót, za które zostali sowicie nagrodzeni48.
Rodzina Marii jest interesuj¹c¹ realizacj¹ portretu zbiorowego.
Temat ikonograficzny, jakim jest „Rodzina Marii”, by³ realizowany w kilku
wariantach. Przedstawiano: w. Annê i jej trzej mê¿ów (ujêcie szczególnie popularne w sztuce w³oskiej, ok. 1500 r. najstarsze realizacje tematu); w. Annê, trzy
jej córki i ich siedmioro dzieci (najstarsze przedstawienia XV-wieczne, Mistrz
o³tarza Ortenbergera 1410-1440, Darmstadt, Hessisches Landesmuseum – przyp.
A.W.); w. Annê, jej rodziców, siostrê, córki, mê¿ów – rozbudowane realizacje
prezentowa³y nawet 28 osób (Antwerpia od ok. 1490 r. do XVI wieku)49. Wymieniæ nale¿y tak¿e malarskie przedstawienie „Rodziny Marii” Geertgena tot Sint
Jansa z ok. 1490 r., Lucasa Cranacha Starszego z ok. 1509 r., fragment p³askorzeby Rodziny Marii Tilmana Riemenschneidera z ok. 1510 r., p³askorzebê
„Rodziny” Hansa Thomanna z 1515 r.
Inne ramy czasowe wyznacza wystêpowanie tematu Rodziny Marii w realizacjach pojawiaj¹cych siê w polskich wi¹tyniach. Jak wielkie zainteresowanie budzi³ on wród artystów, niech wiadczy nadanie jednemu z twórców licznych przedstawieñ Rodziny Marii miana Mistrza Rodziny Marii. W tym
w³anie czasie [oko³o 1510 r. – przyp. A.W.] Mistrz Rodziny Marii przyst¹pi³ do
realizowania tematu […]. Rodzina Marii, w której kluczow¹ rolê odgrywa jej
matka, w. Anna, po raz pierwszy chyba pojawi³a siê na predelli ufundowanego
przez biskupa Jana Konarskiego tryptyku w Bodzentynie. Podstawowe znaczenie
dla rozpowszechnienia w malarstwie ma³opolskim tematu „Rodziny Marii” mia³o ustanowienie przez tego¿ biskupa wiêta w. Anny w kocio³ach diecezji krakowskiej (oko³o 1510 r.)50, dziêki czemu patronkê chrzecijañskich rodzin mo¿na
by³o czciæ oficjalnie.
P. Sheingorn, Appropriating the Holy Kinship , dz. cyt., s. 169.
Tam¿e, s. 173.
49
M. Lechner, Sippe Heilige, [w:] Lexikon der christlichen Ikonographie, Rom–Freiburg–Basel–Wien 1971, s. 163-168.
50
J. Gadomski, Mistrz Rodziny Marii  krakowski malarz pierwszej æwierci XVI wieku, „Folia
Historiae Artium”, t. XXVIII (1992), s. 85.
47

48
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Do dzie³ Mistrza Rodziny z tego okresu nale¿y tak¿e Rodzina Marii
z Rychnowa ko³o Kalisza. Charakteryzuje j¹ – co zaznacza Jerzy Gadomski –
[…] brak napisów objaniaj¹cych osoby przyrodnich sióstr Marii Panny i ich
dzieci, [ ] [uwagê zwraca] ten sam wiek czterech synów Marii „Iacobi”, ¿ony
Alfeusza, […] tylko tu wnukowie w. Anny trzymaj¹ w d³oniach atrybuty póniejszego mêczeñstwa i przedmioty zwi¹zane z ich dzia³alnoci¹ apostolsk¹: pi³ê,
pa³kê, laskê pielgrzymi¹, kielich51. Za najwiêksze dzie³o Mistrza Rodziny Marii
uznawany jest obraz z O³pin. Przedstawiona na nim „Rodzina Marii” sk³ada siê
z 23 postaci opatrzonych banderolami z imionami52.
Powi¹zana z Mistrzem Rodziny jest tak¿e Rodzina Marii z kocio³a parafialnego w. Jakuba Starszego w Probo³owicach zachowana jedynie fragmentarycznie,
fragment obrazu z nastawy o³tarzowej wprawiony zosta³ w rokokowy feretron53.
Nie³¹czone z Mistrzem Rodziny przedstawienie Rodziny Marii ze Stobiecka Miejskiego z 1519 r. jest interesuj¹ce ze wzglêdów ikonograficznych. Anna,
Maria, Jezus siedz¹ na ³awie, za któr¹ stoi Józef (za Mari¹), Joachim (za w.
Ann¹), wokó³ Marii Kleofasowej znajduj¹ siê: Jakub M³odszy, Józef Justus, Szymon Zelota i Juda Tadeusz, w rêku trzymaj¹ czarne winogrona i lutniê. Za Mari¹
Kleofasow¹ stoi jej m¹¿  Jakub Alfeusz. Mariê Salome otaczaj¹ synowie: Jakub
Wiêkszy i Jan Ewangelista. Maria podaje jednemu z synów owoc przypominaj¹cy liwkê. Za Mari¹ Salome stoi jej m¹¿ Zebedeusz 54. Przedstawienie „Rodziny
Marii” z Stobiecka Miejskiego ograniczono do 15 osób, najbli¿szych krewnych
i spowinowaconych ze w. Ann¹, Mari¹ i Jezusem.
Interesuj¹cy jest fragment korpusu retabulum ze Stonawy z Muzeum l¹ska
Cieszyñskiego, poliptyk z Gociszowic (pow. Szprotawa) z 1505 r. – przedstawienie „Wielkiej Rodziny” w predelli, retabulum o³tarza g³ównego ze Stolca ko³o
Z¹bkowic l¹skich datowanego na rok 1515, scena z Szalejowa Dolnego z lat
20. XVI w.
Uwagê zwracaj¹ realizacje tematu Rodziny Marii z Wielkopolski: Wielka
Rodzina Marii z Krotoszyna, Ma³a Rodzina Marii” z Marcinek, „Rodziny
Marii” z Prochów, Skarboszewa i Tarnowa Pa³uckiego.
Ostatnie przyk³ady realizacji tematu ikonograficznego Rodziny Marii na
ziemiach polskich pochodz¹ z 1556 r. (p³askorzeba w kociele w. Stanis³awa
w Boguszycach) i z ok. 1560 r. (tryptyk z D³ugiej Kocielnej)55.
J. Gadomski, Mistrz Rodziny Marii , dz. cyt., s. 87.
Tam¿e, s. 88.
53
Tam¿e, s. 89.
54
M. Gudowska, Tajemnice tryptyku „Rodzina Marii” ze Stobiecka Miejskiego, Zeszyty
Radomszczañskie, t. X 2005, s. 10.
55
A. Karmiszewska, Wybrane zagadnienia ikonografii tzw. Wielkiej wiêtej Rodziny, „Analecta Cracoviensia” 34 (2002), s. 358-359.
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Zdj. 3. Wielka Rodzina Marii, XVII w., ze zbiorów grafik Muzeum Archidiecezjalnego
w Poznaniu

Temat „Rodziny Marii” by³ bardzo popularny w grafice (A. Dürer wiêta
Rodzina, drzeworyt z 1511 r., [mylnie w nazewnictwie stawiano znak równoci
miêdzy wiêt¹ Rodzin¹ a Rodzin¹ Marii, por. Rodzina Marii a wiêta Rodzina], L. Cranach wiêta Rodzina [!], miedzioryt z 1510 r.). Wielokrotnie
powielane przedstawienie graficzne rozpowszechnia³o siê w zaskakuj¹cym
tempie.
Siedemnastowieczna grafika „Wielka Rodzina Marii nale¿¹ca do zbiorów
Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu prezentuje 25 postaci [il. 3]. Na pierwszym planie widzimy: Jezusa, Mariê, w. Annê, flankuj¹ ich dwie grupy: Marii 
matki synów Zebedeusza oraz Marii Alfeuszowej z dzieæmi. Z ma³¿eñstwa Marii Kleofasowej i Alfeusza narodzi³o siê czworo dzieci: Jakub  okrelany mianem Brata Pañskiego, Barnaba/Józef Sprawiedliwy, Szymon Aposto³ i Juda Tadeusz. Maria Salome powi³a: Jana Ewangelistê oraz Jakuba Starszego. W tle
pojawiaj¹ siê: Józef, Joachim, Salomas, Kleofas, Zebedeusz, Alfeusz, w. El¿bieta, Zachariasz, Jan Chrzciciel. Pozosta³e postaci to: Anna Prophetissa (£k 2,36 –
prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podesz³a w latach).
Anna ¿ona Elkany, Elkana, ich syn  Samuel oraz Symeon (¯y³ w Jerozolimie
cz³owiek, imieniem Symeon. By³ to cz³owiek prawy i pobo¿ny, wyczekiwa³ pociechy Izraela, a Duch wiêty spoczywa³ na nim. Jemu Duch wiêty objawi³, ¿e nie
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ujrzy mierci, a¿ zobaczy Mesjasza Pañskiego – £k 2,25-26). Na podstawie tej
grafiki dokonam identyfikacji postaci przedstawionych w znajduj¹cym siê
w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu przedstawieniu „Wielkiej
Rodziny Marii” z Krotoszyna. Poza wymienionymi wród krewnych i spowinowaconych Marii pojawiaj¹ siê te¿ postaci rodziców w. Anny: Emerancja i Stolan, siostra w. Anny  Esmeria, jej m¹¿ Efraim, z których zwi¹zku zrodzi³a siê
córka  w. El¿bieta matka Jana Chrzciciela, ¿ona Zachariasza56.
W odró¿nieniu od Wielkiej Ma³a Rodzina Marii to przedstawienie o zredukowanej liczbie postaci. Najczêciej pojawia siê ich siedem: w. Anna, Maria,
Jezus, Józef, Joachim, Kleofas i Salomas. Alfred Brosig zaznaczy³, ¿e przez d³ugi czas siedmioosobowych wyobra¿eñ Marii, Anny, Dzieci¹tka i czterech mê¿czyzn nie uznawano za przedstawienie „Rodziny Marii. Przywo³a³ on stwierdzenie Juliusza Kohtego, który wymienion¹ grupê mê¿czyzn uto¿samia³ z czterema
prorokami 57. W tym kontekcie nale¿y odwo³aæ siê tak¿e do Jacques’a Lefèvre’a
d’Etaples, który w drugim wydaniu dzie³a De Maria Magdalena… z 1518 r. ograniczy³ liczbê postaci Rodziny Marii do czterech. W tym ujêciu Maria  Matka
Jezusa jest jedyn¹ córk¹ w. Anny, a Anna ma tylko jednego mê¿a – Joachima58.
Zachowa³y siê XVI-wieczne niemieckie realizacje okrojonego przedstawienia
Rodziny Marii prezentuj¹ce jedynie w. Annê, Mariê, Jezusa, Józefa i Joachima, m.in. „Rodzina Marii” z Finthen Sankt Hedwig.
Bli¿ej omówione zostan¹ wy³¹cznie przedstawienia „Rodziny Marii” z Wielkopolski: z Krotoszyna, Marcinek, Tarnowa Pa³uckiego, Prochów i Skarboszewa.
4. WIELKOPOLSKIE REALIZACJE TEMATU RODZINY MARII
4.1. Wielka Rodzina Marii z Krotoszyna (Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu)

O³tarz z Krotoszyna datowany jest na pocz¹tek wieku XVI, ok. 1500 r. [il. 4].
Zdaniem W. Marcinkowskiego, autorem dzie³a jest Jakub Beinhart, Szwab, urodzony w Geislingen w Wirtembergii, który miêdzy 1483 a 1522 rokiem przyj¹³ do
swojej wroc³awskiej pracowni a¿ piêædziesiêciu dwóch uczniów59. Wymiary p³askorzeby to 111 × 113 cm, g³êbokoæ 13 cm. Wykonana zosta³a ona na piêciu
po³¹czonych deskach. Jedynie w kilku miejscach odnaleæ mo¿na lady zachowanej polichromii.
Por.: M. Lechner, Sippe Heilige, dz. cyt., A. Szewczyk, Rodzina NMP, dz. cyt.
A. Brosig, O³tarze , dz. cyt., s. 16.
58
M.D. Orth, Madame Sainte Anne, dz. cyt., s. 209.
59
W. Marcinkowski, Rodzina Marii – relief z Krotoszyna w Muzeum Archidiecezjalnym
w Poznaniu, [w:] Wielkopolska Polska Europa. Studia dedykowane pamiêci Alicji Kar³owskiej-Kamzowej, red. J. Wiesio³owski, Poznañ 2006, s. 285.
56
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Zdj. 4. Wielka Rodzina Marii z Krotoszyna, ok. 1500 r.,
ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu
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Zdj. 5. Maria Salome z Janem
Ewangelist¹ i Jakubem Starszym,
fragm. Wielkiej Rodziny Marii
z Krotoszyna, ok. 1500 r.

„Wielka Rodzina Marii” z Krotoszyna prezentuje 25 krewnych i powinowatych w. Anny, Marii i Jezusa. W tym ujêciu mamy do czynienia z kompozycj¹
dorodkow¹. Mimo i¿ w 2/3 wysokoci retabulum przedstawienie rozgranicza
parapet, wprowadzony przez niego podzia³ poziomy zostaje przez postaci zignorowany. Zgromadzone w przedstawieniu osoby wyranie sk³aniaj¹ siê w kierunku centralnej grupy w. Anny, Marii i Jezusa.
Na pierwszym planie widzimy grupê, w której  omawiany wczeniej  typ
wiêtej Anny Samotrzeæ rozwin¹³ siê w uk³ad wspó³tronowania. Znaczenie
postaci zosta³o podkrelone ich wielkoci¹. Sylwetki Anny i Marii zdecydowanie dominuj¹ w tym przedstawieniu. Grupê centraln¹ flankuj¹ postaci dwóch
córek w. Anny i ich dzieci. Z prawej strony przedstawiono Mariê Kleofasow¹
z synami: Jakubem, Barnab¹/Józefem Sprawiedliwym, Szymonem Aposto³em
i Jud¹ Tadeuszem. Z prawej strony widzimy Mariê Salome z Janem Ewangelist¹
i Jakubem Starszym [il. 5]. Dwie postaci ch³opców umieszczonych na skraju
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Zdj. 6. Zebedeusz, w. El¿bieta, Zachariasz,
ma³y Jan Chrzciciel i Simeon (?), fragm.
Wielkiej Rodziny Marii z Krotoszyna,
ok. 1500 r.

przedstawienia, najbli¿ej widza, niezgrabnie depcz¹ po³y p³aszczy swych matek.
Ciê¿ar ich cia³ nie nagina linii tkaniny, lecz przeciwnie  wbrew logice  swobodnie opadaj¹ce na pod³o¿e udrapowane szaty staj¹ siê wymyln¹ konstrukcj¹,
która powoduje mimowolne osuwanie siê sylwetek dzieci.
Wród postaci drugoplanowych wyró¿niæ mo¿emy trzy podgrupy: grupê
rodkow¹  mê¿ów: Józefa znajduj¹cego siê za parapetem tu¿ za postaci¹ Marii,
Joachima (któremu przydzielone zosta³o miejsce tu¿ za w. Ann¹), Kleofasa,
Salomasa przedstawionych powy¿ej Joachima, patrz¹cych na siebie, prowadz¹cych dysputê. Poza grup¹ mê¿ów pojawiaj¹ siê jeszcze dwie piêcioosobowe
skrajne grupy, ukazuj¹ce mê¿czyzn, kobiety i dzieci. Zgodnie z tym, co zapisano
na przywo³ywanej ju¿ wczeniej rycinie ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu obrazuj¹cej Wielk¹ Rodzinê Marii, postaci z lewej grupy identyfikowaæ nale¿a³oby jako: Annê Prophetissa, Annê ¿onê Elkany, Elkana, ich
syna  Samuela, obok Anny Elkana znajduje siê postaæ Alfeusza, mê¿a Marii
Kleofasowej (w tle). Jednak dziêki wczeniej zaprezentowanemu sposobowi
identyfikacji postaci przedstawianych w Rodzinach Marii wród zgromadzonych w o³tarzu krewnych mo¿na doszukiwaæ siê tak¿e rodziców w. Anny: Eme-
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rencji i Stolana. Emerencj¹ jako protoplastk¹ rodu, znan¹ z przedstawieñ Grupy
Emerencji, mog³aby byæ postaæ kobiety widoczna za Samuelem, zwrócona
wprost w kierunku widza. Mniej w¹tpliwoci przy identyfikacji postaci budzi
druga piêcioosobowa grupa znajduj¹ca siê z prawej strony przedstawienia. Tworz¹ j¹: Zebedeusz  m¹¿ Marii Salome (w tle, usytuowany analogicznie do Alfeusza, najbardziej oddalona postaæ, jedynie zerkaj¹ca z oddali w kierunku pierwszego planu), w. El¿bieta, Zachariasz, ma³y Jan Chrzciciel i Symeon, choæ
w takim uk³adzie zabrak³oby miejsca dla Esmerii – siostry Anny, matki El¿biety,
babki Jana Chrzciciela [il. 6]. Trudno jednoznacznie stwierdziæ, czy dobór cz³onków Rodziny Marii: Anny Elana, Samuela, Emerencji, Stolana, Esmerii, by³
z góry narzucony, czy pozostawiono artycie na tym polu pewn¹ dozê dowolnoci.
Interesuj¹ce jest zestawienie dwóch skrajnych grup drugoplanowych z Samuelem i Janem Chrzcicielem. Samuel, czyli ‘Uproszony u Pana (1 Sm 1,1-20)
wraz z umieszczon¹ po przeciwnej stronie grup¹ El¿biety, Zachariasza i Jana
Chrzciciela przedstawiaj¹ historiê dwóch rodzin, którym upragniony, wymodlony potomek zes³any zosta³ przez Boga.
Sporód wszystkich postaci planu drugiego najbardziej wyeksponowani zostali: w. w. Józef i Joachim. Wyodrêbnieni zostali dziêki umiejscowieniu tu¿ za
Mari¹ i Ann¹. Podobnie jak ma³¿onki, wyró¿niaj¹ siê oni wielkoci¹ sylwetek
i przynale¿n¹ im przestrzeni¹, nie s¹ st³oczeni, jak choæby grupa ze w. Janem
Chrzcicielem.
Zaskakuj¹ca p³ytkoæ reliefu i liczba zgromadzonych postaci potêguje wra¿enie, szczególnie w przypadku skrajnych grup drugoplanowych, rozsadzania
ram przedstawienia. Efekt dodatkowo wzmocniony zostaje obni¿aj¹cym siê
z prawej strony parapetem, doci¹¿onym grup¹ ze w. Janem Chrzcicielem.
Za ka¿dym razem uwagê zwraca ró¿norodnoæ pojawiaj¹cych siê w Rodzinach Marii strojów. Przy tak du¿ej liczbie ukazywanych postaci, praktycznie
pozuj¹cych – w odró¿nieniu od bardzo rozbudowanych pod wzglêdem narracyjnym przedstawieñ malarskich tego tematu – stroje i wymylne pozy staj¹ siê jedynym urozmaiceniem wizualnym. Charakterystyczne jest zestawienie strojów
postaci wiêtych Anny i Marii. wiêta Anna prezentowana by³a zazwyczaj
w stroju przynale¿nym kobietom zamê¿nym, w s³usznym ju¿ wieku, pochodz¹cym z klasy redniej. Z kolei Matka Jezusa zawsze odziana by³a w piêkne, drogie szaty, Jej g³owê zdobi³a korona, czêsto wysadzana kamieniami szlachetnymi60. Pozosta³e postacie, krewni i spowinowaceni ukazani byli w strojach
wspó³czesnych epoce, w której przedstawienia powstawa³y. Pojawia³y siê zatem
wymylne turbany, kapelusze, p³aszcze z rozciêtymi rêkawami itp.
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Gesty postaci równie¿ s¹ znacz¹ce. Szczególn¹ rolê odgrywaj¹ one w grupie
centralnej i w relacjach pomiêdzy grup¹ wiêtych Anny, Marii i Jezusa w uk³adzie wspó³tronowania a pozosta³ymi postaciami. Maria wyci¹ga d³onie ku Jezusowi, usi³uj¹c dotkn¹æ Jego twarzy b¹d te¿ staraj¹c siê pochwyciæ trzymany
przez Józefa ró¿aniec (niezachowany krzy¿ od ró¿añca powinien byæ na wysokoci twarzy Jezusa). Anna przytrzymuje Dzieci¹tko, jednoczenie lew¹ d³oni¹
stara siê okrêciæ korpus Jezusa ku Marii. W efekcie postaæ Jezusa przedstawiono
w doæ nienaturalnej pozie. Gesty pozosta³ych m³odych matek zwi¹zane s¹ z pielêgnacj¹ niemowl¹t i trosk¹ o nieco starsze ju¿ dzieci. Mimika rysuj¹ca siê na
twarzach mê¿czyzn oraz strona, w któr¹ sk³aniaj¹ swe g³owy, pozwalaj¹ odgadn¹æ, któr¹ b¹d którymi postaciami s¹ szczególnie zainteresowani. Czytelne jest
to w przypadku mê¿ów Marii Salome i Marii Kleofasowej, którzy umieszczeni
doæ daleko od swych ma³¿onek, ku nim w³anie kieruj¹ swój wzrok.
Choæ przedstawienie Rodziny Marii z Krotoszyna z pewnoci¹ jest interesuj¹ce pod wzglêdem ikonograficznym, zdradza braki warsztatowe rzebiarza.
Dostrzec je mo¿emy w widocznych zniekszta³ceniach anatomicznych postaci,
zaczynaj¹c od pierwszoplanowej postaci Jezusa z korpusem w nienaturalny sposób skrêconym w kierunku Marii. Równie¿ osadzone zosta³y na ³awie postaci
Marii i Anny skonstruowano w sposób ignoruj¹cy prawa anatomii. G³owy Samuela i Jana Chrzciciela tak¿e osadzono w nienaturalny sposób. Lekko przygarbione postaci mê¿ów, zniekszta³cone d³onie z pewnoci¹ nie s¹ celowym zabiegiem artystycznym. B³êdy anatomiczne dostrzec mo¿emy te¿ w sposobie oddania
uk³adu nóg synów Marii Kleofasowej i Marii Salome.
4.2. Ma³a Rodzina Marii z Marcinek (Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu)

Ma³a Rodzina Marii z kocio³a parafialnego w Marcinkach ma 131 cm
wysokoci, 87 cm szerokoci i 16 cm g³êbokoci [il. 7]. Powsta³a ok. roku 152061.
Podobnie jak relief z Krotoszyna, przedstawienie wykonano na piêciu po³¹czonych z sob¹ deskach.
Scena ma kompozycjê dwudzieln¹, asymetryczn¹. Zachowano horyzontalne
rozgraniczenie przedstawienia w 2/3 jego wysokoci. Przedstawienie prezentuje
charakterystyczne dla Ma³ych Rodzin Marii ujêcie tematu. Na pierwszym planie widzimy siedz¹ce postacie: Marii, Anny i st¹paj¹cego ma³ego Jezusa. Maria
i Anna spoczywaj¹ na przeciwnych krañcach wycie³anej zielonym suknem ³awy.
Jej oparcie staje siê swego rodzaju parapetem, zza którego wygl¹daj¹ trzej mê¿owie Anny: Joachim, Kleofas i Salomas, oraz w. Józef. Maria ubrana jest w jasn¹
sukniê. Jej ramiona okrywa podbity b³êkitno-z³oty p³aszcz, spiêty na wysokoci
61
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Zdj. 7. Ma³a Rodzina Marii z Marcinek,
ok. 1520 r., ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu

piersi, którego po³y przykrywaj¹ kolana Marii i tuszuj¹ niedoci¹gniêcia anatomicznie niepoprawnie wyrzebionej sylwetki. Na uwagê zas³uguje opracowanie
d³oni, niezwykle delikatnych i smuk³ych, a zarazem nad wyraz p³askich. Maria
nie ma okrycia g³owy. Falowane, ciemne w³osy zdobi jedynie br¹zowa przepaska. Wyci¹gniêtymi w lew¹ stronê d³oñmi Maria podtrzymuje cia³o niepewnie
jeszcze st¹paj¹cego po ³awie Jezusa.
Dzieci¹tko jest nagie. Jego g³owê zdobi¹ pukle br¹zowych w³osów. Jezus
wyci¹ga rêce ku w. Annie, która podaje Mu owoc granatu. Lewa noga Jezusa
wsparta jest na kolanie Marii, prawa natomiast, nie znajduj¹c oparcia na pod³o¿u, zwisa w przestrzeni. Anna przyodziana jest w zielon¹ sukniê i czerwono-z³oty p³aszcz. W przeciwieñstwie do swej córki, g³owê ma okryt¹ bia³ym maforium.
Postaci mê¿ów rozmieszczone s¹ niesymetrycznie, w dwóch grupach. Mê¿ów w. Anny umieszczono ponad jej postaci¹ [il. 8], a w. Józefa – nad Mari¹.
Z opowieci apokryficznych dowiadujemy siê, ¿e Anna dwukrotnie owdowia³a,
zanim polubi³a Salomasa. W przedstawieniach Rodzin Marii mê¿owie Anny
ukazywani s¹ jako ¿yj¹cy i funkcjonuj¹cy w tym samym czasie, równoczenie.
Dwaj mê¿czyni (Joachim i Salomas [?]) prowadz¹ o¿ywion¹ dyskusjê. Znajduj¹cy siê na skraju Kleofas (?) zapiera siê d³oni¹ o parapet i oddaje rozmylaniom.
Mimo spokojnego oblicza uwagê zwraca jego twarz, sposób kszta³towania jego
fizjonomii. To oblicze jest najbardziej ludzkie, najbardziej plastyczne, nie idealistyczne jak twarze pozosta³ych postaci. Warto zwróciæ uwagê na uniesione brwi
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Zdj. 8. Kleofas, Joachim i Salomas, fragm. Ma³ej Rodziny Marii z Marcinek,
ok. 1520 r.

i brak brody pozwalaj¹cy z dok³adnoci¹ oddaæ rysy. Artysta wkomponowa³ popiersie Kleofasa w pozostawion¹ przestrzeñ krañca sceny, opieraj¹c praw¹ czêæ
jego cia³a o ramê szafy. Dziêki temu odnosimy wra¿enie, ¿e mê¿czyzna si³¹
swych miêni rozci¹ga przestrzeñ niebezpiecznie siê tu¿ przy nim zwê¿aj¹c¹.
W przeciwieñstwie do omówionych, w. Józefowi pozostawiono znacznie
wiêkszy obszar. Opiekun Jezusa kieruje swój wzrok na wprost, z³o¿one do modlitwy d³onie znamionuj¹ gotowoæ podporz¹dkowania siê wyrokom Bo¿ym.
Na uwagê zas³uguje t³o przedstawienia z Marcinek. Wykorzystano w nim
motyw schematycznego przekroju jab³ka granatu [analogicznie do owocu trzymanego przez Annê, symbolu ofiary, mêczeñstwa]. Ornament taki pojawia siê
w retabulach zwi¹zanych z pracowni¹ Beinharta. Ju¿ Hentschel i autorzy katalogu wystawy wroc³awskiej z r. 1926 uznali ten ornament za charakterystyczny dla
nieomal wszystkich o³tarzy l¹skich i ³u¿yckich (koñca XV i pocz. XVI w.), natomiast prawie w ogóle nie pojawiaj¹cy siê na zachód od £aby 62.

62
W. Marcinkowski, Gotycka nastawa o³tarzowa u kresu rozwoju  Retabulum ze cinawy
(1514) w kociele klasztornym w Mogilnie, Kraków 2006, s. 127.
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Zdj. 9. Anna Prophetissa, Anna ¿ona Elkany, Elkana, Samuel, Alfeusz,
fragm. Wielkiej Rodziny Marii z Krotoszyna, ok. 1500 r.

Zarówno w o³tarzu krotoszyñskim, jak i marciñskim pojawia siê uk³ad rêki
mê¿czyzny przekraczaj¹cy barierê drewnianego parapetu [il. 9]. Okazuje siê zatem, ¿e wzniesiony miêdzy postaciami pierwszo- i drugoplanowymi mur pod
wzglêdem narracyjnym nie jest przeszkod¹ nie do pokonania. Poprzez zwyk³y,
swobodny gest opartej na parapecie rêki podkrelona zostaje ³¹cznoæ emocjonalna postaci. Zawi¹zana zostaje relacja nie tylko pokrewieñstwa, ale i wspó³obcowania.
W przypadku o³tarza z Marcinek  inaczej ni¿ mia³o to miejsce w przedstawieniu z Krotoszyna  artysta z wiêksz¹ subtelnoci¹ potraktowa³ tkaniny okrywaj¹ce cia³a wiêtych. Nie uk³adaj¹ siê one w sztywno zagiête fa³dy, lecz ideal-
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nie wspó³graj¹ z powierzchni¹, któr¹ zakrywaj¹. Uwypuklaj¹ przez to wszelkie
anatomiczne niedoci¹gniêcia postaci, których sylwetki, w szczególnoci postaæ
Marii, wydaj¹ siê byæ nienaturalnie wyd³u¿one.
4.3. Rodzina Marii[?] z Prochów

O³tarz z Prochów  zdaniem A. Brosiga – jest znacznie swobodniejszym ujêciem tematu63. Prochowskie przedstawienie prezentuje nieco odmienn¹ recepcjê
tematu, jakim jest „Rodzina Marii”. Po pierwsze, w „Rodzinie Marii” z Prochów

Zdj. 10. w. Anna Nauczaj¹ca z Objezierza, ok. 1510 r., ze zbiorów Muzeum
Archidiecezjalnego w Poznaniu
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nie ma Dzieci¹tka. Kompozycja ca³ej sceny, cile symetryczna, nie zak³ada jego
obecnoci. W ciasnej przestrzeni miêdzy Mari¹ i Ann¹ nie ma dla Niego miejsca. W tym ujêciu podkrelona zosta³a ³¹cznoæ dwóch kobiet. Maria trzyma
w rêku otwart¹ ksiêgê, zapewne Pismo wiête przepowiadaj¹ce przysz³e dzieje
Jej i Jezusa. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e Anna, podaj¹c Marii owoce z tacy, t³umaczy Jej objawione prawdy. Cierpkie owoce  jak w przypadku o³tarza z Marcinek  s¹ zapowiedzi¹ przysz³ych wydarzeñ i mêczeñstwa.
Zestawione  mo¿e bardziej adekwatne bêdzie stwierdzenie  zderzone ze
sob¹ zosta³y tu dwa schematyczne ujêcia: wiêtej Anny Nauczaj¹cej [il. 10]
oraz czterech widzów zza parapetu przygl¹daj¹cych siê scenie i obecnych w typowych przedstawieniach „Ma³ej Rodziny Marii”.
W tej konkretnej realizacji mo¿na obroniæ stanowisko J. Kohtego uto¿samiaj¹cego czterech mê¿czyzn pojawiaj¹cych siê ponad postaciami grupy wiêtej
Anny Samotrzeæ b¹d w. Anny i Marii, z prorokami, a nie mê¿ami w. Anny
i w. Józefem, szczególnie gdy jako wyt³umaczenie ich obecnoci potraktujemy
Pismo wiête trzymane przez Mariê. Jednak jeli uznaæ to za w³aciw¹ interpretacjê, zabytku z Prochów nie powinnimy nazywaæ Rodzin¹ Marii, a rozbudowanym przedstawieniem wiêtej Anny Nauczaj¹cej.
Jeli jednak przyjmiemy za obowi¹zuj¹c¹ dotychczasow¹ klasyfikacjê przedstawienia jako „Rodzinê Marii”, ukazanych na drugim planie mê¿czyzn uznaæ
musimy za mê¿ów Anny i Marii.
Uwagê zwracaj¹ upozowane ruchy postaci, fizjonomia i szaty drapowane
niezale¿nie od uk³adu cia³, stwoszowskie fa³dy szczelnie wype³niaj¹ce przestrzeñ.
4.4. Rodzina Marii z Tarnowa Pa³uckiego

Z dzie³a A. Brosiga dowiadujemy siê jedynie, ¿e na rzebie w Tarnowie figura Dzieci¹tka stanowi³a integraln¹ czêæ kompozycji, wobec czego dodano j¹
póniej, gdy pierwotna zaginê³a. Miejsce dawnej gotyckiej figurki zajê³o Dzieci¹tko w rozpiêtym p³aszczyku  barokowe. Popiersia trzech mê¿czyzn wystêpuj¹
tutaj jako czêci oddzielne, z reszt¹ kompozycji nie skoordynowane. S¹ te¿ one
osobno przytwierdzone do deski tylnej. S¹dz¹c po strojach [!] mo¿emy przyj¹æ
jako czas powstania tej rzeby mniej wiêcej rok 153064. Nieco dalej autor nadmienia, ¿e istnia³o prawdopodobnie jeszcze czwarte popiersie mê¿czyzny, które
niestety zaginê³o, a które przypuszczalnie wchodzi³o w sk³ad grupy65.
Zmieniona zosta³a kompozycja przedstawienia. Trzem pierwszoplanowym
postaciom odpowiadaj¹ trzy popiersia mêskie na drugim planie. Tym samym
64
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Tam¿e, s. 28.
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podkrelone zosta³o znaczenie postaci znajduj¹cych siê w centrum owych grup:
Jezusa i niedookrelonego mê¿czyzny. W wyobra¿eniu Rodziny Marii z Tarnowa Pa³uckiego przemieszczono semantyczny punkt ciê¿koci z postaci kobiet
 co by³o doæ charakterystyczne w realizacji z Prochów  na Jezusa, któremu
podporz¹dkowano kompozycyjnie ca³e przedstawienie. Maria i Anna jedynie towarzysz¹ Dzieci¹tku, to Ono nadaje sens ich istnieniu. Popiersia – obecnie trzech
– mê¿czyzn w ¿aden sposób nie ingeruj¹ w scenê rozgrywaj¹c¹ siê poni¿ej. Spojrzenia ich skierowane s¹ na wprost.
W o³tarzu prochowskim na pierwszym planie akcentowany by³ motyw nauczania. W o³tarzu z Tarnowa Pa³uckiego temat ten znalaz³ siê na drugim planie.
Symbolicznie przejcie to ukazuje zmiana postaci trzymaj¹cej ksiêgê, w wyobra¿eniu z Prochowa osob¹ t¹ jest Maria, czyli postaæ pierwszoplanowa, a w przedstawieniu z Tarnowa – mê¿czyzna zamykaj¹cy drugoplanow¹ grupê z prawej
strony.
Fizjonomie cz³onków Ma³ej Rodziny Marii” s¹ zró¿nicowane, nawet nieco
zdeformowane  jeli przyjrzymy siê krêpej postaci rodkowego mê¿czyzny. Po³y
narzuconego na jego ramiona p³aszcza, swobodnie sp³ywaj¹ce po krawêdzi parapetu, nie roszcz¹ sobie ju¿ prawa do zaw³adniêcia przestrzeni¹. W podobny sposób drapowane szaty Marii i Anny nie rozsadzaj¹ przedstawienia z uwagi na sw¹
obszernoæ i majestatycznoæ, wrêcz przeciwnie, st³amszone okalaj¹c¹ przedstawienie skrzyni¹, szczelnie przylegaj¹ do cia³ postaci, choæ nie porzuci³y jeszcze
definitywnie funkcji czysto ozdobnej, ornamentacyjnej.
Jednak czy przedstawienie z Tarnowa Pa³uckiego s³usznie nazywane jest
Ma³¹ Rodzin¹ Marii? W scenie o³tarzowej widoczne s¹ jedynie trzy popiersia
mê¿czyzn. Trudno okreliæ, czy s¹ to mê¿owie w. Anny (brak w. Józefa?), czy
prorocy. Byæ mo¿e i w tej realizacji mamy do czynienia z rozbudowan¹ form¹
zupe³nie innego tematu ikonograficznego, jakim jest przedstawienie w. Anny,
Marii i Jezusa w uk³adzie wspó³tronowania.
4.5. Rodzina Marii ze Skarboszewa

Kompozycja „Rodziny Marii” ze Skarboszewa jest asymetryczna. Punkt ciê¿koci przedstawienia przeniesiony zosta³ na lew¹ stronê. Po raz pierwszy w grupie omawianych o³tarzy ukazuj¹cych Rodzinê Marii pojawia siê postaæ Boga
Ojca.
Parapet umieszczono w 2/3 wysokoci. Wyzieraj¹ce zza niego postacie mê¿czyzn to ju¿ nie pó³postacie, jak w pozosta³ych przypadkach, ale dopracowane
nieco poni¿ej ramion sylwetki. Uwagê zwracaj¹ niuanse, takie jak prze³o¿one
przez parapet ramiê w. Józefa (tu¿ za postaci¹ Marii) czy d³oñ Joachima i jego
wzrok skierowany ku Annie podaj¹cej owoc  przypominaj¹cy jab³ko królew-
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skie trzymane przez Boga Ojca. Poprzez gesty postacie drugoplanowe domagaj¹
siê uczestnictwa w najwa¿niejszej scenie.
W konsekwencji, istotniejsze od podzia³u wprowadzanego przez krawêd
parapetu s¹ dzia³y wyodrêbniaj¹ce dwie grupy, w sk³ad których wchodz¹ zarówno postacie pierwszo-, jak i drugoplanowe. Po lewej stronie znajduje siê grupa I:
Maria z Dzieci¹tkiem, w. Józef i Joachim, po prawej grupa II: Anna z dwoma
mê¿ami. Ponad wszystkimi postaciami umieszczono p³askorzebê Boga Ojca.
Postaæ Marii ukazana zosta³a z profilu, nie zwraca siê Ona do widzów ani ku
samemu Dzieci¹tku, ale z trosk¹ spogl¹da ku Annie. Jej uwagê absorbuje co
wa¿nego  gest, cilej przedmiot trzymany w rêku przez Jej matkê. Jezus dzier¿y ju¿ w d³oni identyczn¹ kulê. Zatem owoc-kula trzymany przez Annê nie jest
przeznaczony dla Jezusa, lecz dla Marii. W zwi¹zku z tym sposobem po³¹czone
symbolami w³adzy królewskiej postaci: Marii, Jezusa i Boga Ojca, tworz¹ grupê III. W tym przypadku wyró¿nieni królewskimi owocami Maria i Jezus znajduj¹ siê wy¿ej w hierarchii postaci.
wiêta Anna zbli¿a siê do g³ównej osi przedstawienia, jednak jej nie przekracza. Charakterystyczne jest oblicze wiêtej z zapadniêtymi polikami, rysuj¹cymi siê zmarszczkami, zatroskan¹ min¹. To ju¿ twarz starszej kobiety, zmêczonej trudami codziennego ¿ycia, wiadomej cierpieñ czekaj¹cych jej bliskich.
Oddalone postacie Kleofasa i Salomasa nie bior¹ bezporedniego udzia³u
w scenie, a jedynie siê jej przygl¹daj¹. Nie s¹ one bowiem wiêzami pokrewieñstwa zwi¹zane z Mari¹ czy Jezusem.
Wiemy, ¿e postaæ ukazanego na tle ob³oków Boga dodana zosta³a do o³tarza
znacznie póniej. Nawet przy za³o¿eniu, ¿e pierwotnie nie przewidywano ukazania Jego wizerunku, scena nie traci swego znaczenia66. Jego obecnoæ podnosi
atrakcyjnoæ ikonograficzn¹ Rodziny Marii ze Skarboszewa. Po raz pierwszy
bowiem jako kontekst interpretacyjny Rodziny Marii pojawiaj¹ siê takie tematy ikonograficzne jak Trinitas terrestris i przedstawienia Trójcy wiêtej, czyli
po³¹czenie w jednym dziele natury boskiej i ludzkiej Jezusa i Jego krewnych oraz
osób z Nim spowinowaconych.
Temat ikonograficzny Rodzina Marii nie znajduje potwierdzenia w tekcie
Pisma wiêtego. W Ewangeliach pojawiaj¹ siê zdawkowe informacje dotycz¹ce
imion i pokrewieñstwa oraz powinowactwa osób nale¿¹cych do rodziny Matki
Jezusa. W przewa¿aj¹cej czêci wiedzê o nich czerpano z pism apokryficznych
i legend: Protoewangelii Jakuba, Ewangelii Pseudo-Mateusza, Legendy aurea Jakuba de Voragine, Speculum historiale Wincentego z Beauvais, Vita Jesu Christi
Ludolfa z Saksonii. Najwiêcej kontrowersji budzi³ potêpiony przez Sobór Trydencki przekaz o potrójnym zam¹¿pójciu w. Anny.
66

A. Brosig, O³tarze , dz. cyt., s. 17.

106

AGNIESZKA WAJROCH

Interesuj¹cym kontekstem ikonograficznym przedstawieñ Rodziny Marii
s¹ przedstawienia wiêtej Anny Samotrzeæ, wiêtej Anny Samoczwartej”,
„Drzewa Jessego”, Arbor Virginis, wiêtej Rodziny czy Grupy Emerencji”.
Temat ikonograficzny „Rodziny Marii realizowany by³ w bardziej b¹d
mniej rozbudowanej formie [„Wielka” i „Ma³a Rodzina Marii”], zaczynaj¹c od
czterech, koñcz¹c na 28 postaciach.
W spotykanych w Wielkopolsce rzebiarskich realizacjach tematu Rodziny
Marii dominuj¹ przedstawienia tak zwanych Ma³ych Rodzin. Prezentuj¹ one
grupê siedmiu postaci: trzech mê¿ów w. Anny, w. Józefa i grupê wiêtej Anny
Samotrzeæ przekszta³con¹ w uk³ad wspó³tronowania. Mniejsza liczba prezentowanych krewnych i spowinowaconych Marii staje siê pretekstem do urozmaicania przedstawieñ dodatkowymi symbolami i do nieznacznych modyfikacji kompozycyjnych.
Jenifer Welsh podkrela wyj¹tkowoæ przedstawieñ Rodziny Marii, które
sta³y siê niezwykle popularne pod koniec XV i na pocz¹tku XVI wieku67. S¹ one
– jej zdaniem – ucielenieniem jednej z najpiêkniejszej wizji chrzecijañstwa,
w której to, co boskie, wype³nia ca³¹ ziemsk¹ codziennoæ ¿ycia. Szczególnie widoczne staje siê to w realizacjach malarskich, w których widzimy Jezusa bawi¹cego siê ze swoimi kuzynami oraz opiekuje siê swymi dzieæmi Mariê i jej siostry. Uwiêcaj¹ one codzienne czynnoci, nadaj¹c im formê uczestniczenia
w wielkim dziele zbawienia. Znamienne s¹ w tym kontekcie pojawiaj¹ce siê dodatkowe przedmioty, zabawki trzymane przez dzieci w d³oniach, które zapowiadaj¹ ich mêczeñstwo w doros³ym ju¿ ¿yciu. To w³anie mi³oæ rodzinn¹ i harmoniê odnajdujemy w tryptyku Lucasa Cranacha Starszego z 1509 r. Jezus siedzi na
kolanach Anny i wyci¹ga rêkê, aby z³apaæ jab³ko trzymane przez Mariê. Maria
Kleofasowa pielêgnuje niemowlê. Czuwa nad nimi jej m¹¿. Maria Salome czesze w³osy swego syna, którego ojciec, siedz¹cy w oddali, ca³kowicie pogr¹¿y³
siê w lekturze. Jednak trzymane czêsto przez Mariê b¹d w. Annê owoce oraz
zapisane w Pimie wiêtym s³owa s¹ zapowiedzi¹ mêczeñstwa i cierpienia. Nie
pozostawiaj¹ one w¹tpliwoci co do zbawczego znaczenia wiêzi ³¹cz¹cych przedstawione w o³tarzach Rodzin Marii postaci, id¹c dalej – do „wspó³udzia³u” tych
postaci w dziele odkupienia.
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SUMMARY
The article deals with the iconography of the theme of the great and small family of Mary
in Greater Poland. Most of the representations are not evidenced in the Bible. The author reviews
the literature of the subject and presents examples of the realization of this theme in Greater Poland:
Prochy, Tarnowo Po³uckie, Skarbaszewo.
Representations of this and related content were popular in medieval piety, especially in
middle-class circles. In Greater Poland sculpted representations of the small Family of Mary
enjoyed larger popularity than painted ones.

Keywords
religious iconography in the Middle Ages; great and small Family of Mary;
history of the theme and its iconographic realizations in Greater Poland (Prochy,
Tarnowo Po³uckie, Skarbaszewo)

